
َمِة املَُحق ِِق الَفِقيهِ  ْيِخ الَعَّلَّ ٍد اأَلْْسَرِي ِ  تَْقريظُ فَِضيََلِ الش َّ  َصاحلٍ بِن ُمَحمَّ

 بسم هللا الرمحن الرحي 

ِبِه َآْْجَِعنَي، آَ  ٍد َوآ ِِلِ َوََصْ ِدََن ُمَحمَّ ي ِ ََّلُم عَََل س َ ََّلُة َوالسَّ ِ َرب ِ الَْعالَِمنَي، َوالصَّ ا بَْعُد: الَْحْمُد ّلِِلَّ  مَّ

َدَة الُعلاَمِء املُ •   َمَة، َواحلْْبَ الَبْحَر الَفهَّامة، بَِقيََّة املَُصن ِِفنَي، َوُُعْ نَّ الَعاِلَم الَعَّلَّ
ِ
ِقنَي املُْنِصِفنَي،  فَـ"ا َحق ِ

فَّاريينَّ اأَلثْرِيَّ احلَْنَبِِلَّ   َد ِبِن َساِلٍم السَّ ِ َآمْحَ َد ِبَن احلَاج  ْيَخ ُمَحمَّ َماَم الش َّ ِ
َر  -اإل َح هللُا ُروَحُه َونَوَّ َروَّ

[ يف   َسلُّوم( إِلِبنِ 3ص /  ] ُمْختَََصُ لوامع اأَلنَْواُر )  =قَْد نََظَم )ِاْعتِقَاَد َآْهِل اأَلثَِر("  -ََضِحَيهُ 

َجِز( قال عنه: ِر الرَّ طِ ِعْقٍد َآْْبَى     نَْظٍم عَل )ََبْ لَِف يِف ِْسْ هَاِت َمَسائِِل َعقَائِِد السَّ "نََظْمُت ُآمَّ

َة الُْمِضيََّة يِف ِعْقِد َآْهِل الِْفْرقَِة الَْمْرِضيَّ  رَّ يَِّة، َوَْسَّْيُُتَا: )ادلُّ ُُتَا ِمائَتَا بَيٍْت ِمَن الّلَّ ِلِئ الََْبِ ِة(، َوِعدَّ

مة : لَواِمُع اأَلنواِر[،  " ]ُمقَد ِ ي َذاَع َوانْتَََشَ ِ ، َوتَْكِفي َوتَْشِفي ِمْن ُمْعَظِم الِْخََّلِف اَّلَّ َوِبْضَعَة َعََشَ

ا َِلُ ِمن:    ُمس تَِمدًّ
ِ
ََلً، َكـ)لُْمَعِة( اإْل اِت الَْعقَائِِد ]احلَْنَبِليَِّة[ ُْجْ َماِم الُْمَوفَِّق، َو)ُمْختََِصِ "ُمْختَََصَ

ْيِخ َعْبِد الْبَ  ، َو)الَْعنْيِ َواأْلَثَِر( لِلش َّ نَا الَْبْدِر الِْبلَْباِن ِ ْيِخ َمَشاِِيِ اِِق َوادِلِ َآِِب  ِِنَايَِة الُْمْبتَِدئنَِي( ِلش َ

مة: لَواِمُع اأَلنواِر[، وِِهَ يف نَْظِم: هَاِت مَ   الَْمَواِهِب" ]ُمقَد ِ َسائِِل اْعتِقَاَداِت َآْهِل اأْلَثَِر يِف  "ُآمَّ

م ، ِليَْسهَُل عَََل الُْمْبتَِدئنَِي ِحْفُظُه، َوتَْنَفَعهُْم َمَعاِنيِه َولَْفُظُه" ]ُمقَد ِ ة: ِسْْلٍ َسهٍْل لَِطيٍف ُمْعتََْبٍ

 َ ْبِعنَي بَْعَد الِْمائ نَِة ثَََّلٍث َوس َ ِة َوَآلٍْف، ِبَطلَِب بَْعِض َحناِبََلِ  لَواِمُع اأَلنواِر[، "وقَْد ََكَن ذكَل يِف س َ

مة: لَواِمُع اأَلنواِر[ ٍد" ]ُمقَد ِ  ََنْ

ِبَما   يَتَِّصُف  لتَْحِقيٍق  َِبَاَجٍة  ََكنَْت  فَقَْد  َكراِريُسها=  َُتََرْت  ِصيُُتا، واش ْ ْن ذاَع 
ِ
• واملَْنُظوَمُة وا

َّلِم َهاُروُن َرمِحَُه هللا بِ  تَاُذ عبُدالسَّ ي ََصَّ ُعْنَوانُُه،  َذَكَرُه اأُلس ْ ِ : "الِكتَاُب املَُحقَُّق ُهَو اَّلَّ قَْوِِلِ

َِِّت تََرَكهَا وَرِة ال ََل الصُّ
ِ
لَْيِه، َوََكَن َمْتُنُه َآْقَرَب َما يَُكوُن ا

ِ
َبُة الِكتَاِب ا  ُمَؤل ُِفُه"  َوِاْْسُ ُمَؤل ِِفِه، َوِنس ْ

  / النُُّصوِص )ص  ِقيُق  َغُ   [،(39]ََتْ ما  يضاحِ 
ِ
ا َمباِنهيا،َمَع  ِمن  ِمن   َض  اْشتَبََه  ما  رِيِر  وََتْ

ْيِخ الَفاِضلِ َمعاِنهيا...فََجاَءْت ِعنَايَةُ  (= ُمَحق ِقًَة   / َآِخينَا )الش َّ ٍد العبد هللا احلَْنَبِِل ِ َعْبِدهللِا بِْن ُمَحمَّ

ٍت  ُمْشلِِكَ تَْعِليقًا عَََل  َزاَد  بَْل  ْغَبِة،  لِلرَّ َيًة  َوُملَب ِ لَْبِة،  بََراعََة للط ِ تُْظهُِر  تَْقرِيَراٍت،  َوتَْعِقيًبا عَََل   ،

َعا(. َونََباَهًة، َوِدَرايًَة وفَقاَهًة..  و)َما راٍء ََكَْن َْسِ

ف ارِيين ِ يِف    • َوَمَع ِانُِْتَاجِ  ْمِس السَّ َماِم  ب= َمْسَْلَ )احلنا(رشح املَنُظوَمةِ )الشَّ
ِ
ِبنَي ِلَّل َِل( املُْنتَس ِ

ِل َآمْحَ  َّهُ َراِفعً  َد بِْن َحنَبل َرِِضَ هللُا َعْنُه،املَُبجَّ  : ا َعِقريتَُه  بأَن



 ِ َد... ِِبحلَق  ا ِلَمْذَهِب َآمْحَ َِِّت إَل تُْدفَعُ َما َزاَل ُمنْتََِصً  َواحلَُجِج ال

َّةِ  َعْل اخِلََّلَف َمَع اأَلشاِعَرِة واملاتُرِيِدي َّْشِنيع،   لكنَُّه لَْم ََيْ   ُموِجبًا للُفْرقَِة والتَّبِديعِ، والتَّفس يِق والت

نَِّة وَ 73/    1بَْل قَاَل يِف: "لواِمُع اأَلنَْواِر" ) مَ ثَ اجلََماعَِة ثَََّلُث ِفَرٍق: األَ (: "َآْهُل الس ُّ
ِ
َُّة َوا اُمهُْم رِي

َحنَْبل ِبُن  ُد  َمامُ -  َآمْحَ
ِ
َوا َُّة  َواأَلْشَعرِي َعْنُه،  هللُا  اأَلْشَعرِيُّ َرِِضَ  احلََسِن  َآبُو  ، -َرمِحَُه هللا-  هُْم 

َماُمهُْم َآبُو َمنُْصوٍر 
ِ
َُّة َوا  ."انُتى -رمحه هللا-املاتُريِديُّ واملاتُرِيِدي

ِخََّلِفيَّةٍ  َمَسائَِل  ِمْن  َحََكُه  ِفميَا  ن ِيَِّة،  السُّ َوائِِف  الطَّ تِْْلَ  َمقَاإَلِت  )َعْبدهللا(  َآُخوََن  ََّق  َوث ا  ،  َِّلَ

َصلَُح  ْن 
ِ
ا اِهِر،  الظَّ يِف  التََّعاُرِض  ِعْنَد  ِِبجلَْمعِ  آ ِخًذا  َمحاِمِلها،  يِف  ََنِظًرا  َمأ ِخِذَها،  َعْن  ََكِشفًا 

ِجيِح، ِِبِ  ْ ت َِفاِق املََحلُّ ِعْنَد النَّاِظِر، قَال ِابُْن َحَجٍر الَعْسقََّلِنُّ َرمِحَُه هللا: "اجلَْمُع َآْوََل ِمْن الَّتَّ

ِو َصنِيعِ  العاِرِف َعبِد الغَيِن ِ الن ابُلِْس ِ   [...(474/ 9أُلُصوِل" ]فَْتُح الباري )َآْهِل ا   وَِلُ يِف ََنْ

"= َسلٌَف صاِلٌح،1119)ت/ َوَمهَْيٌع    ( َرمَحه هللا يِف :"التَّوِفيُق اجلَِِل  بني اأَلْشَعرِي ِ واحلَْنَبِِل ِ

.   َنَِصٌ

ِرجُي املَقاََلِ عَل وَ  )ت/   -َمثََّل-كام فََعَل    ْجٍه جائٍز،وِمنُْه ََتْ ( َرمَحه  852ابُن َحَجٍر الَعْسقَّلِن 

ْمعِ=هللا ِعنَد   وِت( ِبلسَّ ثْباِت )الصَّ
ِ
ْوِت  "...  "فَْتُح الباِري" حيُث قاَل:  يف:  ا َذا ثَبََت ِذْكُر الصَّ

ِ
َوا

ِحيَحِة=  ميَاُن ِبِه، ُثَّ  ِْبَِذِه اأْلََحاِديِث الصَّ
ِ
مَّ َوَجَب اإْل

ِ
ِ التَّْوِفيُق" : ا ا التَّأِْويُل. َوِِبّلِلَّ مَّ

ِ
  ا التَّْفِويُض َوا

نَّ   انَُتَى . ِمي )َآْهِل الس ُّ إل  فاأَلْصُل ُهو التَّْعويُل يف َمسائِل )اللَِكِم( عَل ُمتََك ِ
ِ
رً وا  اِة(... تََصوُّ

الفن،  وَماَصَدَق؛ آأهل  يف    ألأِنم  هللا  رمحه  شاكر  محمد  آأمحد  الش يخ  َمة   ِكتابه:قال  "ََكِ

")ص/  ٍ ذا تَكَّم املرُء يف غري فَن ِه َآََت ْبذه الَعجائِب(" (:114َحق 
ِ
 .)ا

َكَِ  حَ ِه  َندرٌة،وحِ   كميٌة،مٌة  حَ   مكٌة  ابن  احلافظُ  يف:قالها  الَعْسقَّلن   الباري"   َجر  " فتح 

(3/466 .) 

ماُم َآهِل العمل ِبحلديث،افِ واحلَ 
ِ
َ   ف اظ،امتُة احلُ وخَ   ظُ ابُن َحَجر هو ا ُث احلَقيقيُّ  هُ   لْ ب و املُحد ِ

 ن الهِْجري ا َل األ ن! الث امِ  اأَلوحُد منُْذ القَْرنِ 

يوِخه،   ذه احِلمْكََة الصادقَة يف َشأِْن َرُجٍل عامٍل كبرٍي،هَ   الَ قَ   دْ قَ وَ  هو ) محمد بن    ِمن َطَبقِة ش ُ

) ض ملَسأأٍَل ِمن    شارح الُبخاري؛  يوسف الِكْرمان  ْذ تَعرَّ  دقائق فَن ِ احلديث مل يَكن ِمن َآهِلها، ا 



َ   عَل علِْمه وفْضِِل، ض ملا مل ي ،  ن َمعرفته!قَّ يتَ فتَعرَّ   وابُن َحَجر هو ابنُ   والِكْرمانُّ هو الِكْرمان 

 انُتى .  َحَجر"

ماِم َآمَحَد بن َحنَْبل َرِِض هللُا عنه(=  •
ِ
ْن َكَن ِمن احلناِبََلِ َمن خالََف َعقيَدَة )اإل

ِ
َل ف   وا بَدَّ

َم، يُخ َسَّلمُة الُقضاِعي رمحه هللا تعاَل يف كتابه:  وَجسَّ "الَْباهني    فيَصُدق فيه ما قاِل الش َّ

 (:176الساطعة")ص/ 

ٌم!( فتَظَِيدعنَّك عن دينك قوُل َمن يقول"فَّل   نَّ ُُكَّ حنبِل ُمجس ِ
ِ
- ن آأنَّ اإل ماَم آأمَحد  : )ا

 فا ن هذا القول قوُل ُمجاِزٍف. هو آأو فقهاء َآتْباعه كذكل، َكن -حامه هللا

مةُ 1 ْن َكنوا حَ  / فاملُجس ِ  ول.وع إل يف اأُلُص ابَل ففي الُفرُ نَ ا 

 وَ رَ   دْ قَ /وَ 2
ِ
اإل وابْ هَيسُ ئِ رَ وَ   ََلِ ابِ نَ احلَ   خُ يْ ش َ   امُ مَ ى  آَ هَيِس ئِ رَ   نُ ا  الفَ بُ ا  ابن   ظُافِ احلَ وَ   ي  ميم التَّ   لِ ضْ و 

َ   ةِ ذَ ابِ ا ِمن َجَ هَُ ريُْ غَ ي وَ زِ وْ اجلَ  ل  هْ يعين: آَ   -يه امجلاعةُ لَ ا عَ مَ   دَ مْحَ آَ   ن اإل مامِ هب وُمحق ِقيه عَ ذْ امل

ِ عَ   -ةنَّ الس ُّ     ِب اقِ نَ يف مَ   قيُّ هْيَ وى البَ رَ وَ   هما.اِز وَ لَ ية وَ مِ ْس ن اجلِ ِمن تَََنُّه احلَق 
ِ
نده س َ بِ   دَ مْحَ آَ   امِ مَ اإل

َّ ذا آَ هَ   لِ ضْ  الفَ ِِب ن آَ عَ   الَ قَ وَ "  مِ جلْس ال ِِب قَ   نْ َل مَ د عَ مْحَ آَ   رَ كَ نْ "آَ   :اله قَ ن
ِ
 وذةٌ خُ أْ اء مَ ْْسَ األَ   نَّ : "ا

ِ مِ    يٍب كِ رْ تَ وَ   كٍ ُْسْ وَ   ٍض رْ عَ وَ   لٍ و ي طُ َل ذِ عَ   وا هذا الاْْسَ عُ ضَ وَ   ةِ اللغَ  لُ هْ آَ ، وَ ةِ اللغَوَ   ةِ يعَ ن الَشَّ

ن عَ   هِ وجِ رُ خلُ ؛  اسمً   جِ مَّ سَ يُ   نْ ز آَ  َيَُ ملَ . فَ هِ  َُك ِ كِل ن ذَ عَ   جٌ ارِ اَل خَ عَ تَ   ، وهللاُ يٍف لِ أْ تَ وَ   ةٍ ورَ ُص وَ 

ِ يِف   يءَيَِ  مْ لَ ة، وَ يَّ مِ ْس  اجلِ َن عْ مَ   طل" انُتى .بَ ذكل فَ  ةِ يعَ  الَشَّ

 وُهَو الهاِدي أَلْقوِم َطريٍق. وِبهلِل التَّوِفيِق،

 وَكتََب/                                                          

 اخلاِدُم مبِْدراِس احلناِبََلِ                                                         

ِري                                                            ٍد اأَلْْسَ  صاحل بن ُمَحمَّ

 لََطَف هللُا ِبه                                                           

ل                                                            هـ(1440) شهر ربيع اأَلو 

ايض  -ِدايُر ََندٍ                                                            ِ  الر 


